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GRUPO DE TRABALHO ABEMA/INRE DISCUTE O 
DESCARTE DE EQUIPAMENTOS 
ELETROELETRÔNICOS 
 

 
 
Um projeto de logística reversa de resíduos eletroeletrônicos, para que o 
consumidor possa entregar aparelhos eletroeletrônicos sem utilidade, 
realizando o descarte correto dos produtos, está sendo analisado, de forma 
conjunta, pela Associação Brasileira das Entidades Estaduais do Meio Ambiente 
(Abema) e Instituto Nacional de Resíduos (INRE), de São Paulo. A Abema e o INRE 
organizaram um Grupo de Trabalho para estudar os processos que compõem a 
gestão e destinação ambiental correta dos resíduos, tendo como parâmetro a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), Lei nº 12.305/2010, que 
determina a implantação de quatro instrumentos que impactam na vida de 
todos: o ciclo de vida do produto, a responsabilidade compartilhada, a logística 
reversa e o tratamento pós-consumo.  
 
O terceiro encontro desse GT foi realizado na terça-feira, dia 26, na Cidade 
Administrativa, em Belo Horizonte, MG, com uma avaliação do avanço dos 
trabalhos. A reunião, coordenada pelo presidente da Abema, Hélio Gurgel, 
contou com a participação da presidente da Fundação Estadual do Meio 
Ambiente de Minas Gerais (FEAM-MG), Zuleika Torquetti; do secretário 
executivo do INRE, Cristiano Vallejo; e de representantes de Goiás, do Espírito 
Santo, do Paraná, do Ceará e de Minas Gerais. "Essa etapa vem somar para a 
finalização da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)", avaliou o 
Presidente da Abema, Hélio Gurgel. 
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As informações dessa reunião foram repassadas à Superintendência de 
Licenciamento Ambiental da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos (SEMARH-GO) pelo superintendente executivo, Jales Naves, 
que participou do encontro. A intenção é que esses documentos sejam 
analisados tecnicamente, a fim de oferecer subsídios à próxima reunião do GT. 
 
fonte: http://www.abema.org.br/site/ptbr/novidades/noticias/41879;40808;0
71901;882;1976.php 
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